
03.23.20 

Šodien uz jumta sēdēju es                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Skatījos tuvākajā apkārtnē. 

Tupēju, gulēju, domāju 

Suni lejā kaitināju. 

 

Izstabā sēdēt man likts 

Mājasdarbi tika nāk bez mits’. 

No rīta līdz vakaram jāizdar viss 

Kurš tad to darīs? kāds cits. 

 

 E-klase padodas. 

Visiem jūk prāts. 

Šis vīruss mūs visus nogalinās! 

Bet es ar rozā matiem izstabā sēžu un, 

 grimstu rakstu rakstiem. 

 

03.24.20 

Saule agri uzleca 

Datoru ātri ieslēdza. 

Šodien darba daudz 

Jāpabeidz pirms iet snaust. 

 

Visu dienu rakstīju 

Mājasdarbus sūtīju. 

Kājas ātri notirpa 
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Rokas viegli piekusa 

Slikti visu laika sēdēt 

Laiks ir mazliet pakustēties. 

Ārā paskriet nav tik slikti 

Iekšā sportot nogurdinoši. 

 

Šodien labi pasportots 

Nu var labi pagulēt. 

Skatīsimies ko mums rīt 

Nesīs šis vīrusiņš. 

03.25.20 

Šodien mazliet pagulēt 

Ļoti gribējās, 

Taču darbu kavēt nedrīkst. 

Tā nu nevarēja gan. 

 

Diena tāda īsāka. 

Darbi visi pabeigti. 

Varēja nu atpūsties. 

Tā, lai rīt ir spēks. 

 

Kaķis visur skradīja 

No dīvāna lēca 

 Suns uz kāpnēm gulēja 

Nelikās ne traucēts 

 

Commented [L14]: Pieturzīme ? 

Commented [L15]: Saistvārds, salikts teikums- kāds secinājums? 

Commented [L16]: Deminutīva forma šoreiz galīgi neiederas, jo 
ir ārkārtas situācija. Izdomā sinonīmu jeb metaforu! 

Commented [L17]: Burts? 

Commented [L18]: VTL- kāds secinājums? 

Commented [L19]: Teikuma beigu pieturzīme? 



Kaķim gribas ārā iet                                                                 03.27.20 

Toties nevarēja.                                                            Šodien zīmēt man 

Ārā malku skalda                                                          Ļoti gribējās, 

Skaidas iet pa gaisu.                                                     Tādēļ krāsas ņēmu rokā 

                                                                                         Tagad zīmēt laiks! 

Vakarā jau varēja 

Kaķis paskraidīt                                                              Ilgi, ilgi skicēju                                       

Uz nakti gulēt                                                                 Apvilku,gleznoju. 

Ienāca bez spīt’.                                                             Toties darbs atmaksājās 

                                                                                          Ļoti skaisti iznāca! 

03.26.20 

Šodien maziņš stresiņš bija 

Zvans par darbu 

Gaidīt lika. 

Sēdēju un gaidīju 

Zvanu šo 

Lūdzu, lai tik man nepiezvana! 

Ja piezvanīs tad neko 

Būs tik vien jāatbild. 

 

Beigās zvanu nesaņēmu 

Varbūt nevajadzēja tā uztraukties? 

Vismaz šodien kaut ko jaunu par sevi uzzināju 

Esmu liela zaķpastala. 
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